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1. Roeilidmaatschap   

Roeien is een van de activiteiten van de Vereeniging. Het roeien in materiaal van de 

K.W.V. Loosdrecht (de “Vereeniging” of “KWVL”) is voorbehouden aan haar leden. Leden 

van de Vereeniging die willen roeien, kunnen zich aanmelden bij de administratie 

(administratie@kwvl.nl)  van de KWVL met een kopie naar de Roei-Commissie 

(roeien@kwvl.nl). Er wordt, naast de algemene KWVL-contributie, een roeibijdrage geïnd. 

Deze wordt jaarlijks door het bestuur van de Vereeniging vastgesteld.   

Aspirant roeileden, die geen lid van de Vereeniging zijn kunnen zich aanmelden voor 

de Roei-introductieperiode. Hiermee krijgen zij de gelegenheid om voor € 50,- 

gedurende twee maanden kennis te maken met roeien op de KWVL. Als binnen 

twee maanden lidmaatschap wordt aangevraagd wordt de roei-introductie verlengd 

met twee maanden (en duurt dus vier maanden). 

De Roei-introducée heeft recht op meedoen aan: 

● de ingeplande inroei-ochtenden Gig of Yole in april en mei 

● kennismaken met 1 of 2 teams of roeien in een startersteam 

● toegang tot de Inroei-whatsapp groep (niet tot de website) 

● toegang tot de Sociëteit direct aansluitend op het roeien, slechts en enkel in 

gezelschap van het roeiteam. 

Aspirant roeiers die al lid zijn van de KWVL kunnen zonder extra kosten meedoen aan de 

roei-introductieperiode en zich als zijn daarna willen blijven roeien, aanmelden bij de 

administratie van de KWVL, met een kopie naar de (secretaris van) de Roeicommissie.    

Voor het afmelden voor het roeien dient men zich af te melden bij de administratie van 

de KWVL, met een kopie naar de (secretaris van de) Roeicommissie.  

2. De Commissie voor het roeien   

De organisatie van de roei-activiteiten is in handen van de Roeicommissie onder 

voorzitterschap van het bestuurslid Roeien van het bestuur van de KWVL.    

De Roeicommissie kent de volgende functionarissen:  

1. Voorzitter  

2. Secretaris  

3. Commissaris Coaching  & Opleiding  

4. Commissaris Wedstrijden  

5. Commissaris Materiaal 
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6. Commissie Recreatief roeien 

7. Eventuele overige leden   

De roeicommissie bestaat uit minimaal 4 leden. De leden worden door het bestuur van de 

KWVL benoemd.   

3. Bevoegdheden  

 Voor zowel (het roeien in) de Gig als de Yole gelden de voorschriften uit het Reglement 

Veiligheid bij het roeien (“Reglement Veiligheid”). De KWVL verzoekt alle roeiers om 

zo spoedig mogelijk hun roeibrevet  en als volgende hun stuurbrevet te halen.   

Degenen die een roei- en/of stuurbrevet willen halen voor een Gig of Yole dienen met 

hun captains te overleggen om te bepalen of hij/zij klaar is om de proeve van 

bekwaamheid af te leggen. De captain kan vervolgens de betreffende roeier / stuur 

opgeven (voor de eerstvolgende gelegenheid waarop de toetsen worden afgenomen) bij 

de Commissaris Coaching & Opleiding. Een aantal  keer per jaar, zal aan alle roeiers en 

sturen de gelegenheid geboden worden om zich in te schrijven voor een 

vaardigheidsproef, waarbij gebruik wordt gemaakt van de standaard roeicommando's en 

een toets van de belangrijkste vaar- en veiligheidsregels die door een examinator wordt 

afgenomen. Indien deze toetsen met succes worden afgelegd, zal het roei- en/of 

stuurbrevet worden afgegeven.  Bij het behalen van het stuurbrevet wordt dit  

doorgegeven aan de roeicommissie en de  administratie zodat dit in E-captain wordt 

geregistreerd en zichtbaar is op de website van de KWVL.  

4. Verantwoordelijkheid & Veiligheid   

Te allen tijde geldt dat het de verantwoordelijkheid van de roeiers en sturen zelf is ervoor  

te zorgen dat degene(n) die stuurt en/of roeien daartoe ook in voldoende mate in staat 

zijn, zodanig dat roeiers, stuur en het materiaal niet in gevaar worden gebracht. Daarbij 

nemen zij de voorschriften uit het Reglement Veiligheid in acht, alsmede de regels van 

het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en overige van toepassing zijnde reglementen of 

door Bestuur of Roeicommissie afgekondigde maatregelen.  

5. Materiaalgebruik   

Het is de verantwoordelijkheid van elke stuurman en elke roeier om zorgzaam en 

voorzichtig met boten en materiaal om te gaan. 

Dat betekent dat:  

a) Men bij vertrek en aankomst voorzichtig manoeuvreert ter voorkoming van 

schade aan eigen materiaal of dat van anderen.  

b)  De boten goed aangemeerd en in schone, droge staat worden achtergelaten.  

c)  Kussens, riemen, dolpennen en ander materiaal na het roeien in het daartoe 

bestemde roeihok worden opgeborgen.  

d)  Bij het lopen met de riemen bij de gig maximaal  één riem en bij de yole 

maximaal twee riemen per roeier gedragen worden, met het blad naar voren.  

e)  Schades direct gemeld worden via de planner op de website roeien (schade 

melden).  
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f) Als de schade dusdanig groot is en/of deze het roeien voor volgende teams 

onmogelijk maakt, is de teamcaptain of diens vervanger verplicht onverwijld de 

commissaris materiaalbeheer en het havenpersoneel hierover in te lichten. 

6. Afschrijven   

Het afschrijven van een boot vindt uitsluitend plaats via de roei-agenda op de KWVL 

website. Alleen teamcaptains hebben de mogelijkheid om een boot voor hun team af te 

schrijven.    

Bij afschrijving dient in ieder geval rekening gehouden te worden met:  

a) (eigen) vaste trainingsuren 

b) de vaste tijden van de andere ploegen 

c) wedstrijden en evenementen zoals vermeld in het jaar- en wedstrijdprogramma.   

 

Indien een team niet gaat roeien dient de teamcaptain 24 uur van te voren in de agenda 

aan te geven dat deze reservering is komen te vervallen, zodat de boot beschikbaar is 

voor andere teams. 

Wil een ploeg voor een langere tijd een boot afschrijven (bijv. om mee te doen aan een 

evenement of toertocht) dan moet daar - via het formulier op de website een aanvraag 

worden gedaan bij roeimaster@kwvl.nl. Een toertocht buiten Loosdrecht dient zo spoedig 

mogelijk doch minimaal 4 weken van te voren aangevraagd te worden. De procedure is 

te vinden op de KWVL website bij  toertochten/informatie .  

Dagtochten in de omgeving van de Loosdrechtse Plassen kunnen ook op kortere termijn 

aangevraagd worden, mits er een boot beschikbaar is.  

Voor het gebruik van een trailer dient het Reglement m.b.t. gebruik van de trailers 

gevolgd te worden, inclusief de toepasselijke verzekeringsvoorschriften uit dat 

reglement. Dit is te vinden op de website bij Roeien/Opleiding & Instructie. 

 7. Roeiploegen   

Een aantal roeiers, voor de Gig minimaal 7 (6 + stuur) en voor de Yole minimaal 5 (4 + 

stuur), kan tezamen een roeiploeg vormen en zich als zodanig aanmelden bij de 

Roeicommissie via roeien@kwvl.nl. Een roeiploeg kan een vaste tijd om te roeien 

aanvragen bij de Roeicommissie  . Iedere roeiploeg kiest uit diens midden een 

teamcaptain. De teamcaptain krijgt op de website de bevoegdheid om reserveringen te 

maken. De teamcaptain is voor de Roeicommissie het aanspreekpunt van het team en 

wordt uitgenodigd voor het teamcaptains overleg.  Nieuwe teamleden of wijzigingen in 

het team worden door de teamcaptain bij de administratie (met kopie aan de 

Roeicommissie via roeien@kwvl.nl) aangemeld, zodat deze dit op de site kan doorvoeren.  

  

Roeicommissie en Bestuur van de KWVL,  

Mei 2020 


